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RDCURSO ELEIÍORAL I!{OMTNÂDO, DUPLICIDADE DE
FTLIAçÂO. PRE'IMINAR DÉ IMPOSSIBTLIDAI'E DE JUnITÀDÁ
DE DócUMDNTos NÁ .A§E RECURSÁI. REJEIÇÃO. PROVÀ
DE TNEXISTÊNCIÀ DE DUPLÁ r.ILIÁÇÀO. RÉCÚRSO
PROIIIDO.
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tratâ. se de matéria âdministrativa não há
juntâda
óbi.e ã
de documentos na lase re.ursal. Preliminar
Tendo em vista

Rejeitâdâ (Precedente A.órdáo TRE/AM

2.

n'

132/2012)

tlá lrova docuúental dc que o .ecoÍrente sequer se liliou
a um segu.do Partido, no câso o Pa.tido verde, âlâstddo
qualquer duplicidade de llllaÇão cor o Pârlido Trâbâlhlstâ
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AcoÍddm !5 membÍos do EBÍesLo Tflbunàl
à unanimidade, pelo proviúe}!4-dô Recu.so
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REI'TÍóRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interpÕstô por SAMUEL PEREIRÂ DE
CASTRO rônrrá oeci:áo do

Jurc d.8'Zon. Éle-torâi

Coâri/AM, que anulôu

âs nliaçóes partidáriâs ôm seu nome.

Aduz, em sintese, que no més de outubm de 2011 Sliou-se aô PIB e

quê nunca se íriôu ao Partido Veide

-

PV, comô

fú

prova â decla.âçãô

expedldâ pelô vi.e-presldente do Pârtidô

Ar€lmenta que nào se pode engir do recôffente .ompmvante

de

desfiliâçáô, uma vez que nmca haviâ se filiado ao Pârtido Verde, râ2áô pela

qual.equer sejâ â refôrmâda a seotenÇâ.

Contrúzões do Ministerio

Púb1ico Eleitô.âl pelô improvimentô do

Em seu parecer, a Prôcuadôriâ Regionâl Eleitoral suscitâ â
Peliminâr de i4possibilidâde de juntada de novos documertos eú sede
recursal, No mérito, ôpinâ tâmhéo pelo lúprovimento.
Os preseÀtes âutôs
do

biô

pâssdm pdâ minhâ.relatoriâ! âpós o rétuinD

o do Juiz Mdiô Aueusto Marques da Costa.
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voro

quem t€m jnkÉsse
O Presente recurso é tempestivo e manÜàdo Por
e legitimidade, por isso dele conheço

I.

PRELIMÍNÁR

DE

IMPOSSÍBILIDÁDE

DE JUNIADÁ

DD

DOCUTUENTOS NOVOS NÀ FÁSE RECSRSÀL.

Fôi suscitadâ Pela Pbcurâdoriâ R€gionâl Elcitôral a Preliminâr
lasc recursal.
impossibilidade de juntâda de do.uúenlÔs nôvos nâ
A Preliminâr não merece Prosperar

Juiz RÔsselbcrto
Por meio do Acórdão n' 132/2012, da relâioria dô
recursos que versàm sobÍe
ltimencs, estâ Corte passou a enbnder que nos
âutos, não há óbi'c à
mâtéria âdúinistraliva, como é o caso dos prcsentes
juntâda.le docuúentôs na sedc recu'sal'
julsâdos, coúo o
Esse entendimento lÔi conirmâdo em ôutrôs
Lifta Thury, c do
Âcór.lào n" 219/2012, da relatoria do Des' Aristóteles
Ácórdào n' 276/2012, de minhâ relâto'ia
Íejelc;Ô da
assim. lirúe nâ iurisPrudencir desle TrbunêL rob Pel,
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II, MÉRITO
O recursô me.ece provimento.

Verilica se dos autos, que há priva documental de que o reco..enle
sequer se liliou a um segundo pârtidô, nô câso o Partido verde, o que, seú
sombm de dúvidas, afasta qualquer duplicidàde de 6liação com o Pâr1ido
Trâbâ1histà

B..sileirô PIP

Nada obsta.te tenhâ â declâração sido firmâdâ pelo vice Presidente

do Partido verdc, tâl fâto não retira a rorçà próbânt€ dô

do.umenro

colacionado, umâ vez que a afirmaçáo nele .ontida é suiciente para ilidir a
existénciâ de dupla militância parlidária e loi dada por um dos diriscntes da
sigla partidária no tuunicipio de Coâri.
Pôr essâs Ía2óes, voto pelo lrovimento do recurso

para dete.minar

regularizaçâo dà nliâÇáo do .ecorrentc âo Pârtidô Trâbâlhista Brâsileiro

- PIB

excluir o registro reÍercnte aô Pârtido Verde PV.

em jursâdo, encaminhem-se os autos à zona dc
destâ decisÀo e â.quivâmento.
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